
พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

    

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เปนปท่ี  ๕๗  ในรัชกาลปจจุบัน 

 
   

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
 

  โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง              
ทบวง  กรม 
 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา      
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๓๔  
  (๒)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  (๓)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๔)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
              (๕)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๖)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๗)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  (๘)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
 



๒ 
 
  (๙)  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  (๑๐)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๐)                       
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  (๑๑)  พระราชบัญญั ติป รับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๑)                   
พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  (๑๒)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๒)                     
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  (๑๓)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๓)                
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  (๑๔)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๔)               
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  (๑๕)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๕)                
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (๑๖)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๖)                 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  (๑๗)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๗)               
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (๑๘)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๘)                
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (๑๙)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๑๙)              
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (๒๐)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๒๐)              
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (๒๑)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๒๑)               
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (๒๒)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๒๒)              
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  (๒๓)  พระราชบัญญั ติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม   (ฉบับที่  ๒๓)               
พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๓ 
 

  มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

  มาตรา ๕  ใหมีกระทรวง และสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (๒)  กระทรวงกลาโหม 
  (๓)  กระทรวงการคลัง 
  (๔)  กระทรวงการตางประเทศ 
  (๕)  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
  (๖)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
  (๗)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  (๘)  กระทรวงคมนาคม 
  (๙)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (๑๐)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  (๑๑)  กระทรวงพลังงาน 
  (๑๒)  กระทรวงพาณิชย 
  (๑๓)  กระทรวงมหาดไทย 
  (๑๔)  กระทรวงยุติธรรม 
  (๑๕)  กระทรวงแรงงาน 
  (๑๖)  กระทรวงวัฒนธรรม  
  (๑๗)  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   (๑๘)  กระทรวงศึกษาธิการ 
  (๑๙)  กระทรวงสาธารณสุข 
  (๒๐)  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
หมวด ๑ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
----------- 

 

  มาตรา ๖  สํานักนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป  เสนอแนะนโยบาย
และวางแผนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และความมั่นคง  และราชการ
เกี่ยวกับการงบประมาณ  ระบบราชการ  การบริหารงานบุคคล  กฎหมายและการพัฒนา 
 
 



๔ 
 
กฎหมาย  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การปฏิบัติภารกิจพิเศษ  และ       
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ               
สวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิไดอยูภายในอํานาจหนาที่ของกระทรวงใด
โดยเฉพาะ 
 

  มาตรา ๗  สํานักนายกรัฐมนตรี  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  (๒)  กรมประชาสัมพันธ 
  (๓)  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 

  สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
  (๔)  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  (๕)  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  (๖)  สํานักขาวกรองแหงชาติ 
  (๗)  สํานักงบประมาณ 
  (๘)  สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 
  (๙)  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  (๑๐)  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
  (๑๑)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

หมวด ๒ 
กระทรวงกลาโหม 
----------- 

 

  มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปองกันและรักษา
ความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ  การรักษา              
ผลประโยชนแหงชาติ  สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงกลาโหมหรือสวนราชการที่ สังกัดกระทรวง
กลาโหม 
 

  มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย         
ขอบังคับ และระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น 
 
 



๕ 
 

หมวด ๓ 
กระทรวงการคลัง 
----------- 

 

  มาตรา ๑๐  กระทรวงการคลัง  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง   
แผนดิน  การประเมินราคาทรัพยสิน  การบริหารพัสดุภาครัฐ  กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 
ทรัพยสินของแผนดิน  ภาษีอากร  การรัษฎากร  กิจการหารายไดที่รัฐมีอํานาจดําเนินการ 
ไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการอื่น  การบริหารหน้ี
สาธารณะ  การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ  และราชการอื่น 
ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงการคลัง   
 

  มาตรา ๑๑  กระทรวงการคลัง  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (๓)  กรมธนารักษ 
  (๔)  กรมบัญชีกลาง 
  (๕)  กรมศุลกากร  
  (๖)  กรมสรรพสามิต 
  (๗)  กรมสรรพากร 
  (๘)  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  (๙)  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 
  (๑๐)  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

หมวด ๔ 
กระทรวงการตางประเทศ 

----------- 
 

  มาตรา ๑๒  กระทรวงการตางประเทศ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ       
ตางประเทศ  และราชการอื่นตามท่ีไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
การตางประเทศหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
 
 



๖ 
 
  มาตรา ๑๓  กระทรวงการตางประเทศ  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (๓)  กรมการกงสุล 
  (๔)  กรมพิธีการทูต 
  (๕)  กรมยุโรป 
  (๖)  กรมวิเทศสหการ 
  (๗)  กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  (๘)  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
  (๙)  กรมสารนิเทศ 
  (๑๐)  กรมองคการระหวางประเทศ 
  (๑๑)  กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 
  (๑๒)  กรมอาเซียน 
  (๑๓)  กรมเอเชียตะวันออก 
  (๑๔)  กรมเอเชียใต  ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
. 

หมวด ๕ 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

----------- 
 

  มาตรา ๑๔  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ    
สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  การกีฬา  การศึกษาดานกีฬา 
นันทนาการ  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬา  หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
 

  มาตรา ๑๕  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (๓)  สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
  (๔)  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
 
 
 



๗ 
 

หมวด ๖ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

----------- 
 

  มาตรา ๑๖  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  มีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม           
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต  สถาบันครอบครัว  และชุมชน            
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ    
มั่นคงของมนุษย    
 

  มาตรา ๑๗  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย                   
มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (๓)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
  (๔)  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
  (๕)  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส              
คนพิการ  และผูสูงอายุ    
 

หมวด ๗ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

----------- 
 

  มาตรา ๑๘  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับเกษตร
กรรม  การปาไม  การจัดหาแหลงนํ้าและพัฒนาระบบการชลประทาน  สงเสริมและพัฒนา
เกษตรกร  สงเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ  รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคา
เกษตรกรรม  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

  มาตรา ๑๙  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
 



๘ 
 
  (๓)  กรมชลประทาน 
  (๔)  กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
  (๕)  กรมประมง 
  (๖)  กรมปศุสัตว 
  (๗)  กรมปาไม   
  (๘)  กรมพัฒนาที่ดิน 
  (๙)  กรมวิชาการเกษตร 
  (๑๐)  กรมสงเสริมการเกษตร 
  (๑๑)  กรมสงเสริมสหกรณ 
  (๑๒)  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
  (๑๓)  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
  (๑๔)  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

หมวด ๘ 
กระทรวงคมนาคม 
----------- 

 

  มาตรา ๒๐  กระทรวงคมนาคม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการขนสง  ธุรกิจ
การขนสง  การวางแผนจราจร  และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม              
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงคมนาคมหรือ 
สวนราชการที่สังกัดกระทรวงคมนาคม  
 

  มาตรา ๒๑  กระทรวงคมนาคม  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
   (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (๓)  กรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
  (๔)  กรมการขนสงทางบก 
  (๕)  กรมการขนสงทางอากาศ 
  (๖)  กรมทางหลวง 
  (๗)  กรมทางหลวงชนบท   
  (๘)  สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
 
 



๙ 
 

หมวด ๙ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

----------- 
 

  มาตรา ๒๒  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการสงวน  อนุรักษ  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การจัดการ               
การใชประโยชนอยางย่ังยืน  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่     
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 

  มาตรา ๒๓  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีสวนราชการ            
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมควบคุมมลพิษ   
  (๔)  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  (๕)  กรมทรัพยากรธรณี 
  (๖)  กรมทรัพยากรน้ํา  
  (๗)  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
  (๘)  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
  (๙)  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
  (๑๐)  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

หมวด ๑๐ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

----------- 
 

  มาตรา ๒๔  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการวางแผน  สงเสริม  พัฒนา  และดําเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  การอุตุนิยมวิทยา  และการสถิติ  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด
ใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือสวนราชการ               
ที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 



๑๐ 
 
  มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีสวนราชการ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมไปรษณียโทรเลข 
  (๔)  กรมอุตุนิยมวิทยา 
  (๕)  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

หมวด ๑๑ 
กระทรวงพลังงาน 
----------- 

 

  มาตรา ๒๖  กระทรวงพลังงาน  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดหา  พัฒนา 
และบริหารจัดการพลังงาน  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและ                 
หนาที่ของกระทรวงพลังงานหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน   
 

  มาตรา ๒๗  กระทรวงพลังงาน  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
  (๔)  กรมธุรกิจพลังงาน 
  (๕)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
  (๖)  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

หมวด ๑๒ 
กระทรวงพาณิชย 
----------- 

 

  มาตรา ๒๘  กระทรวงพาณิชย  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคา  ธุรกิจบริการ
ทรัพยสินทางปญญา  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงพาณิชยหรือ สวนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย 
 

 



๑๑ 
 
  มาตรา ๒๙  กระทรวงพาณิชย  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมการคาตางประเทศ 
  (๔)  กรมการคาภายใน 
  (๕)  กรมการประกันภัย 
  (๖)  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
  (๗)  กรมทรัพยสินทางปญญา 
  (๘)  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
  (๙)  กรมสงเสริมการสงออก 
 

หมวด ๑๓ 
กระทรวงมหาดไทย 

----------- 
 

  มาตรา ๓๐  กระทรวงมหาดไทย  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกข
บํารุงสุข  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  การอํานวยความเปนธรรมของสังคม 
การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง  การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค             
การปกครองทองที่  การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและพัฒนาชุมชน  การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน  กิจการสาธารณภัย  และการพัฒนาเมือง  และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย  
 

  มาตรา ๓๑  กระทรวงมหาดไทย  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  (๓)  กรมการปกครอง 
  (๔)  กรมการพัฒนาชุมชน 
  (๕)  กรมที่ดิน 
  (๖)  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๗)  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  (๘)  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 



๑๒ 
 

หมวด ๑๔ 
กระทรวงยุติธรรม 
----------- 

 

  มาตรา ๓๒  กระทรวงยุติธรรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กระบวนการยุติธรรม  เสริมสรางและอํานวยความยุติธรรมในสังคม  และราชการอื่นตาม           
ที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงยุติธรรม 
 

  มาตรา ๓๓  กระทรวงยุติธรรม  มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมคุมประพฤติ 
  (๔)  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
  (๕)  กรมบังคับคดี 
  (๖)  กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
  (๗)  กรมราชทัณฑ 
  (๘)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
  (๙)  สํานักงานกิจการยุติธรรม 
  (๑๐)  สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
 

  สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 
  (๑๑)  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

หมวด ๑๕ 
กระทรวงแรงงาน 
----------- 

 

  มาตรา ๓๔  กระทรวงแรงงาน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารและคุมครอง
แรงงาน  พัฒนาฝมือแรงงาน  สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา  และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงแรงงานหรือสวนราชการที่ สังกัด
กระทรวงแรงงาน 
 
 



๑๓ 
 
  มาตรา ๓๕  กระทรวงแรงงาน  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมการจัดหางาน 
  (๔)  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
  (๕)  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
  (๖)  สํานักงานประกันสังคม 
 

หมวด ๑๖ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

----------- 
 

  มาตรา ๓๖  กระทรวงวัฒนธรรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับศิลปะ  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง              
วัฒนธรรมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม   
 

  มาตรา ๓๗  กระทรวงวัฒนธรรม  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมการศาสนา 
  (๔)  กรมศิลปากร 
  (๕)  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
  (๖)  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 
 

หมวด ๑๗ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

----------- 
 

  มาตรา ๓๘  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
วางแผน  สงเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 



๑๔ 
 
  มาตรา ๓๙  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนราชการดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมวิทยาศาสตรบริการ 
  (๔)  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

หมวด ๑๘ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

----------- 
 

  มาตรา ๔๐  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและ
กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  กําหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการ
ศึกษา  สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  สงเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล
การจัดการศึกษา  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  มาตรา ๔๑  การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น 
 

หมวด ๑๙ 
กระทรวงสาธารณสุข 

----------- 
 

  มาตรา ๔๒  กระทรวงสาธารณสุข  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริม    
สุขภาพอนามัย  การปองกัน  ควบคุม  และรักษาโรคภัย  การฟนฟูสมรรถภาพของ                 
ประชาชน  และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง                
สาธารณสุขหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
 

  มาตรา ๔๓  กระทรวงสาธารณสุข  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมการแพทย 
 



๑๕ 
 
  (๔)  กรมควบคุมโรค  
  (๕)  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
  (๖)  กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
  (๗)  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  (๘)  กรมสุขภาพจิต 
  (๙)  กรมอนามัย 
  (๑๐)  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

หมวด ๒๐ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

----------- 
 

  มาตรา ๔๔  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม         
และพัฒนาอุตสาหกรรม  การสงเสริมการลงทุน  การพัฒนาผูประกอบการและราชการอ่ืน
ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการ                 
ที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 

  มาตรา ๔๕  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีสวนราชการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักงานรัฐมนตรี 
  (๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง   
  (๓)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  (๔)  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
  (๕)  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
  (๖)  สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
  (๗)  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
  (๘)  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

  สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 
  (๙)  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 
 
 
 



๑๖ 
 

หมวด ๒๑ 
สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

----------- 
 

  มาตรา ๔๖  สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง                
มีดังตอไปนี้ 
  (๑)  สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค      
พระมหากษัตริย 
  (๒)  สํานักพระราชวัง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจน 
ดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของพระมหากษัตริย 
  (๓)  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการ          
พระพุทธศาสนา  สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมาย
วาดวยคณะสงฆ  และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
  (๔)  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง                 
มาจากพระราชดําริ  มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก                    
พระราชดําริตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  (๕)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวิจัย
และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
  (๖)  ราชบัณฑิตยสถาน  มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการคนควา  วิจัย  และ             
เผยแพรทางวิชาการ  และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
  (๗)  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย   
  (๘)  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ              
คณะกรรมการธุรกรรม  และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
  (๙)  สํานักงานอัยการสูงสุด  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา   
ทั้งปวง  ดําเนินคดีแพง  และใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ 
และอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
  สวนราชการตามวรรคหน่ึง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗)  มีฐานะ
เปนกรม  อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
  สวนราชการตามวรรคหน่ึง (๘) และ (๙) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับ
บัญชาของ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 



๑๗ 
 

บทเฉพาะกาล 
----------- 

 

  มาตรา ๔๗  ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ 
หน้ี  สิทธิ  และภาระผูกพันทั้งปวงของกระทรวง ทบวง กรม  และสวนราชการอื่นที่ถูก             
ยุบเลิกตามมาตรา ๓  ไปเปนของกระทรวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี โดยกิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ  หน้ี  สิทธิ  และ
ภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอื่นใด  จะโอนไปเปนของสวนราชการใด 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดให                  
การกําหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของก็ได 
 

  มาตรา ๔๘  ใหโอนบรรดาขาราชการ  ลูกจาง  และอัตรากําลังของกระทรวง 
ทบวง กรม และสวนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓  ไปเปนขาราชการ  ลูกจาง  และ
อัตรากําลังของกระทรวง  กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นตามพระราชบัญญัติน้ี            
ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดใหการกําหนด
รายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ก็ได 
 

  มาตรา ๔๙  บรรดาอํานาจหนาที่ที่มีบทกฎหมายกําหนดใหเปนของ                
สวนราชการที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓  หรือของรัฐมนตรี  ผูดํารงตําแหนง  หรือผูซึ่งปฏิบัติ
หนาที่ในสวนราชการน้ัน  ใหโอนไปเปนของสวนราชการ  หรือของรัฐมนตรี  ผูดํารงตําแหนง
หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

  ในการโอนอํานาจหนาที่ตามวรรคหน่ึง  ถาจําเปนตองเปล่ียนแปลง                 
องคประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมายใด  หรือแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมาย
ในสวนที่เกี่ยวของ  เพ่ือใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่และเจตนารมณของกฎหมาย
ดังกลาว  ใหกระทําไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา  โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว           
จะกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใหสวนราชการท่ีถูกโอนอํานาจหนาที่ไป  รัฐมนตรีผูดํารง
ตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการน้ัน  ยังคงมีอํานาจหนาที่เดิมตอไป  เพ่ือ
ประโยชนในการบริหารราชการใหมีความตอเน่ืองกันก็ได 
 

  ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติมบรรดา                
บทกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของดวย 
 



๑๘ 
 
  มาตรา ๕๐  ให รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ            
ตางประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  รัฐมนตรี     
วาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวง                  
ที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓  และรัฐมนตรีชวยวาการของกระทรวงดังกลาว  เปนรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ    
สหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  รัฐมนตรี           
วาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวง        
แรงงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
และรัฐมนตรีชวยวาการที่เกี่ยวของของกระทรวงตามมาตรา ๕  ตามลําดับ  จนกวาจะมี
ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  แตงต้ังรัฐมนตรีใหม 
 

  มาตรา ๕๑  ในระหวางที่ยังมิไดจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ             
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  ใหกระทรวงศึกษาธิการมีสวนราชการ
ภายในกระทรวงตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๓๔  และที่              
แกไขเพ่ิมเติมบัญญัติไวสําหรับกระทรวงศึกษาธิการ  เวนแตสวนราชการใดของกระทรวง
ศึกษาธิการที่พระราชบัญญัติน้ีบัญญัติไวใหอยูในสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอื่นแลว 
 

  ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๓๔  มีฐานะเปนกรมอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี  จนกวาจะมีการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมาย                   
วาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 

  มาตรา  ๕๒  ใหทบวงมหาวิทยาลัยและส วนราชการที่ สั งกัดทบวง
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๓๔  และที่แกไข
เพ่ิมเติม ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ ยังคงเปนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
 
 



๑๙ 
 
และสวนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตอไป  และใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย  
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  และขาราชการในทบวงมหาวิทยาลัย  และในสวนราชการที่สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย  โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตอไป  ทั้งน้ี จนกวาจะมีการจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 

  มาตรา ๕๓  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหโอน                
กิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ  หน้ี  สิทธิ  ภาระผูกพัน  ขาราชการ  ลูกจาง 
และอัตรากําลังของกรมวิเทศสหการ  และบรรดาอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงหรือ                    
ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมวิเทศสหการ  ไปเปนของสวนราชการหน่ึงสวนราชการใดของ
กระทรวงการตางประเทศ  หรือของผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการ           
ดังกลาว  แลวแตกรณี  ทั้งน้ี  ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
จะกําหนดใหการกําหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศ
ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวของก็ได 
 

  เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งข้ึนใชบังคับแลว  ใหถือวา                   
กรมวิเทศสหการเปนอันยุบเลิก 
 

  มาตรา ๕๔  ภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหโอน                 
กิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ  หน้ี  สิทธิ  ภาระผูกพัน  ขาราชการ  ลูกจาง 
และอัตรากําลังของกรมทางหลวงชนบท  และบรรดาอํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนงหรือ              
ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมทางหลวงชนบท  ไปเปนของกรมทางหลวง หรือผูดํารงตําแหนงหรือ
ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมทางหลวง  หรือไปเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูดํารง
ตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  ทั้งน้ี  ตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะกําหนดใหการกําหนดรายละเอียด
บางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวของก็ได 
 

  เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงข้ึนใชบังคับแลว  ใหถือวา                   
กรมทางหลวงชนบทเปนอันยุบเลิก 
 

  มาตรา ๕๕  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหรัฐบาล
เสนอกฎหมายปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  ใหสอดรับ
กับภารกิจของทหารตามรัฐธรรมนูญ 
 
 
 



๒๐ 
 
  มาตรา ๕๖  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหรัฐบาล
เสนอกฎหมายเพ่ือโอนภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่มิใชภารกิจหลักในการรักษา
ความสงบเรียบรอยและการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด  ไปเปนของสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของ  และเพ่ือลดภารกิจในพ้ืนที่ตามลําดับความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและปราบปราม
ผูกระทําผิด 
 

  มาตรา ๕๗  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหรัฐบาล
เสนอกฎหมายจัดต้ังสํานักงานสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  และกรมสํารวจและทําแผนที่พลเรือน          
ข้ึนในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

  มาตรา ๕๘  ใหโอนกิจการ  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่  งบประมาณ  ขาราชการ
และลูกจางของกรมไปรษณียโทรเลข  ตามบทบัญญัติกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคล่ืน
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมไปเปน       
ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  เสมือนสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  และเมื่อมีการโอน
แลวใหถือวากรมไปรษณียโทรเลขเปนอันยุบเลิก 
 

  มาตรา ๕๙  ภายใตบังคับวรรคสอง  ใหกระทรวง กรม และสวนราชการ               
ที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                  
พ.ศ.๒๕๓๔  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ยังคงมีอํานาจหนาที่และการจัดระเบียบราชการเชนเดิม 
ตอไป  เวนแตกระทรวงกลาโหม  สํานักราชเลขาธิการ  สํานักพระราชวัง  สํานักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  สํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ  ราชบัณฑิตยสถาน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  และสํานักงานอัยการสูงสุด  ใหมีอํานาจหนาที่และการจัด
ระเบียบราชการตามพระราชบัญญัติน้ีนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 

  เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๗  มาตรา ๔๘  และมาตรา ๔๙ 
ใชบังคับสําหรับกระทรวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม                
แหงใดแลว  ใหกระทรวง กรม หรือสวนราชการน้ัน  มีอํานาจหนาที่และการจัดระเบียบ        
ราชการตามพระราชบัญญัติน้ีนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับเปนตนไป 
 
 



๒๑ 
 
  ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก  ถากระทรวงใดสมควรมีกลุมภารกิจ               
ใหตรากฎกระทรวงกําหนดใหมีกลุมภารกิจใชบังคับพรอมกับพระราชกฤษฎีกาตาม                  
วรรคสอง 
 

  ในกรณีที่มีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดเปนไปตามพระราช
บัญญัติน้ีแลว  ถากระทรวงนั้นมีตําแหนงรองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวง                   
เกินกวาจํานวนที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และเปนกรณี
ที่ไมสามารถยายไปดํารงตําแหนงอื่นในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอื่นที่เหมาะสมได                   
ใหตําแหนงรองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวงดังกลาวยังคงมีตอไปได แตตอง                  
ไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 

  มาตรา ๖๐  ใหรัฐบาลรายงานคาใชจายประจําและอัตราของขาราชการและ      
ลูกจางของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคเปรียบเทียบกับกอนพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  เมื่อครบกําหนดหน่ึงปและสองปของการใช
บังคับพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

   พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
      รองนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 
หมายเหตุ  : -   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่ระบบราชการ
น้ันเปนกลไกสําคัญของประเทศในอันที่จะผลักดันใหแนวทางการบริหารประเทศตามที่
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาง ๆ  รวมทั้งการดําเนินการตามแนวนโยบายของ
รัฐเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนสวนรวม  การจัดกลไกของ
ระบบราชการจึงเปนเร่ืองสําคัญที่จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพความเปนไปของ
สังคม  ซึ่งที่ผานมาแมวาจะมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการหลายคร้ัง  แตยังคงใหมีการ
ปฏิบัติราชการตามโครงสรางการบริหารที่ไมแตกตางจากรูปแบบเดิม  ซึ่งเปนผลใหการ
ทํางานของขาราชการเปนไปดวยความลาชาเพราะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานคอนขางมาก  
และสวนราชการตาง ๆ  มิไดกําหนดเปาหมายรวมกันและจัดกลไกการปฏิบัติงานใหมี     
ความสัมพันธกัน  จึงเปนผลทําใหการปฏิบัติงานเกิดความซํ้าซอนและกระทบตอการให
บริการแกประชาชน  แนวทางแกไขปญหาในเร่ืองน้ีจําเปนตองมีการปรับปรุงระบบราชการ
ทั้งระบบ  โดยการปรับอํานาจหนาที่ของสวนราชการขึ้นใหม  และปรับปรุงการบริหารงาน
โดยการจัดสวนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธกันรวมไวเปนกลุมงานเดียวกัน  ซึ่งจะเปน          
พ้ืนฐานท่ีสําคัญในการปรับระบบการทํางานในรูปกลุมภารกิจ  เพ่ือใหสามารถกําหนด       
เปาหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของสวนราชการที่มีความเกี่ยวของกันใหสามารถ    
ทํางานรวมกันไดอยางมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ  รวมทั้งจะเปนการลดคาใชจาย          
ในสวนงานที่ซ้ําซอนกัน  เมื่อจัดสวนราชการใหมใหสามารถปฏิบัติงานไดแลวจะมีผล       
ทําใหแนวทางความรับผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ  มีเปาหมายที่ชัดเจน  ซึ่งจะสามารถ
ปรับปรุงการทํางานของขาราชการใหมีประสิทธิภาพในระยะตอไปได  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๑๙  ตอนที่ ๙๙ ก  ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕) 
 


